
3.  Ontbijt en lunchbuffetten 

 

Ontbijt mogelijkheden (minimaal 10 personen) 
Onderstaand treft u een greep uit onze standaard ontbijtmogelijkheden. 

Onze producten worden met veel zorg bereid en daar waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van verse, biologische en regionale producten en verse producten uit de 

tuinen van De Kruidhof. 
 

Ontbijt 1 Regular: 
Wit brood, bruin brood, witte bolletjes, bruine bolletjes 

Krentenbrood, suikerbrood, croissants, mini Deense luxe, beschuit 
Diverse soorten kaas, diverse soorten vleeswaren, hartig beleg, zoet beleg, 

Roomboter, margarine 
Gekookt ei 

Jus d’orange, melk, karnemelk 
Koffie en thee 

Prijs per persoon:          €  12,75 
 

Ontbijt 2 luxe: 
Glas Prosecco 

Wit brood, bruin brood, witte bolletjes, bruine bolletjes 
Krentenbrood, suikerbrood, croissants, mini Deense luxe, beschuit 

Diverse soorten kaas, diverse soorten vleeswaren, hartig beleg, zoet beleg, 
Roomboter, margarine 

Scambled eggs met bacon 
Jus d’orange, melk, karnemelk 

Koffie en thee 
Prijs per persoon:          €  16,75 

 
 

Lunchbuffetten; 
Onderstaand treft u een greep uit onze standaard lunchbuffetten. Ook is het mogelijk 
een lunchpakket te bestellen en te nuttigen in een mooie plek in de tuin of om mee te 

nemen voor de terugreis. 
Onze producten worden met veel zorg bereid en daar waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van verse, biologische en regionale producten en verse producten uit de 

tuinen van De Kruidhof. 
 

Pakket Fryske lunch, hiel gewoan 
Frysk suikerbrood 

Krentenbrood 
Waddenbrood met Friese kaas 

roomboter 
Melk, karnemelk en jus d’orange 

Prijs per persoon         €  6,50 
 

Pakket regular 
Diverse belegde verse bolletjes met kaas, ham en krentenbol 

Schaal met vers fruit 
Melk, karnemelk en jus d’orange 

Prijs per persoon         €  7,50 
 



3. Ontbijt en lunchbuffetten 
 
 

 

Pakket luxe 1 
Diverse zachte broodjes, petit pains, waldkorn 

belegd met belegen kaas, rollade, ham 
diverse mini deense luxe 

scones met chocolade en rozijnen 
Vers fruit 

Melk, karnemelk en jus d’orange 
Prijs per persoon:        € 11,75 

 
Lunch buffet 1: 

Soep van de dag 
Diverse broodsoorten (wit en bruin), suikerbrood, krentenbrood, beschuit, 
zoet beleg (div. soorten jam, hagelslag etc.) en hartig beleg (kaas en luxe 

vleeswaren), roomboter, margarine 
vers fruit 

melk, karnemelk en jus d’orange 
Prijs per persoon :         €  9,75 

 
Lunch buffet 2 

Soep van de dag 
Diverse broodjes, croissants en petit pains belegd met 
gerookte zalmfilet, rode ui snippers en pijnboompitjes, 

filet American met sla, ei, pijnboompitjes 
belegen kaas,ham, ei,dressing 

diverse mini deense luxe 
scones met chocolade en rozijnen 

schaal met vers fruit 
melk, karnemelk en jus d’orange 

Prijs per persoon:        € 13,75 
 

Brunch buffet 2: 
Soep van de dag 

Diverse broodsoorten (wit en bruin), krentenbrood, suikerbrood, diverse bolletjes, 
mini Deense luxe, scones met chocolade en rozijnen 

zoet beleg (div. soorten jam, hagelslag, pasta) en hartig beleg (kaas en luxe 
vleeswaren), gerookte zalm, rundercarpaccio met Old Amsterdam kaas, 

srcambled eggs met bacon en/of gekookt ei 
roomboter, margarine, vers fruit 
melk, karnemelk en jus d’orange 

Prijs per persoon:         €  17,75 
 
 

Optioneel toe te voegen: 
croissants         €  1,25 
gekookt ei         €  1,00 
scambled eggs met bacon       €  1,50 
saté of saucijzenbroodje (warm)      €  2,00 

 


